
En sista önskan
Var har han tagit vägen?
Det är inte likt honom att försvinna såhär, han skickar ju alltid bud om han är försenad...
Hon hade stirrat på hans tallrik hela kvällen nu.

Kanske borde jag gå till templet och se om han fortfarande är kvar?
Nej, jag väntar en stund till… det är säkert ingen fara, han får lov äta ensam helt enkelt.
Hon försökte lista orsaker till varför han kunde vara så sen för sig själv, medan hon hällde upp 
lite saft i en mugg. Kanske beror på det delegationen ifrån Meckelsinburg, ett extrainkallat 
möte eller så var han tvungen att sitta barnvakt åt någon av dem? Men hur hon än försökte 
ursäkta hans frånvaro kunde hon inte bli kvitt känslan av att något hänt honom.

– Pappa var är du?, sa hon för sig själv samtidigt som hon tittade ut i den regniga natten.

Plötslig slogs dörren upp bakom henne. I sin förvåning tappar hon muggen.

– Men pappa vad du skräms! Var har du varit? Varför har du inte hört av dig? Jag var ju 
skitorolig för dig? Och varför är du helt genomblöt, har du gått hela vägen hem i 
regnet?
Han låser dörren bakom sig och slänger nycklarna på golvet.

– Vi har inte tid med frågor nu, packa några varma ombyten med en gång. Samtidigt 
börjar han dra med henne upp för trappan.

– Va? Ska vi åka nån stans? Men muggen då? Och din middag står ju kvar på bordet?

– Bara gör som jag säger, jag har inte tid att förklara! 

– Men vad har flugit i dig, pappa?! 
De var redan i hennes rum och han hade började packa ner kläder i en ryggsäck.

– Jag säger ju att jag inte har tid att förklara, fortsätt packa. Jag måste hämta något, 
svarar han och försvinner ut ur rummet.

Vad har det tagit åt honom? Varför ska vi helt plötsligt resa mitt i natten? Har det nått att göra 
med Meckelsinburgarna? Hon slängde på sig sin vinterrock och tryckte ner några fler 
ombyten i ryggsäcken innan hennes far kom in i rummet igen.

– Har du med dig allt du behöver?

– Eh, jag vet inte… hur länge ska vi va borta?

– Jag vet inte. Här ta den här och ge till kvinnan som var här igår. Du hittar henne på 
den här adressen. Du får under inga omständigheter öppna brevet!

– Men Pappa! Nu berättar du vad som har hänt med en gång! Jag tar inte ett steg till 
innan du förklarar varför du kommer hem genomblöt mitt i natten såhär, och varför 
låter mig gå här hemma ensam hela kvällen utan att du hör av dig?

– Det finns ingen tid för förklaringar nu! Snälla, gör bara som jag säger, vi har inte lång 
tid på oss nu. Här du kan behöva ett extra par skor … ta med de här också.

– Men vad ska jag med dem till, pappa?

– Förhoppningsvis ingenting, men jag vågar inte chansa. Ta dig till den där adressen, du 
måste ta dig fram med det där brevet, allt hänger på det! Skynda dig nu, och stanna 
inte för något. Han kramar om henne och ger henne en kyss på pannan.



– Jag älskar dig hjärtat.
En kraftig smäll hörs plötsligt ifrån framdörren.

– Skynda dig nu, använd bakdörren, jag klarar mig. Titta inte tillbaka, och se till att det 
där brevet når henne! Hon rusar ut på bakgården och tar sig över muren.

Över det dova ljudet från regnet hör hon sin fars röst:

– Adveho tunc fossor, meus placitum cum nex est procul manus!
(Kom då dårar, mitt möte med döden är snart här!)

Döden?! Vid Yvain, tänker de döda honom?! Var därför han skickade bort mig?
Vad ska jag göra… jag måste hjälpa honom, jag kan inte bara… 
Nej, brevet… jag måste göra som han sa… hon måste kunna hjälpa honom.
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